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EL TERJESZTÉS: Harkány Város Önkormányzat 2015. április 2.napján tartandó rendkívüli 
képvisel -testületi ülésére 

EL TERJESZTÉS CÍME: Új parkolási rendszer kialakítása Harkány Városában 

EL TERJESZT : Baksai Tamás, polgármester 

EL TERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Dr. Markovics Boglárka, jegyz  

 

Tisztelt Képvisel -testület! 

A képvisel -testület feltett szándéka Harkány városban egy új, az igényeknek és a kor 
követelményeinek megfelel  parkolási rendszer kialakítása és m ködtetése. Ennek érdekében a 
képvisel -testület 34/2015.(II.03.) számú határozatával megadott felhatalmazása alapján az 
Önkormányzat megbízta a Digitech Hungary Bt-t (7800 Siklós, Magyar u. 15., képviseli: Bogyó 
Gyula ügyvezet ), hogy készítsen egy komplex tanulmánytervet a rendszer kialakításáról. Ennek 
részei különösen: szolgáltatási terv, parkoló zónák, parkolási helyek kialakításának tervezése, 
eszközigény-felmérés, javaslattétel parkolási díjak összegére – összehasonlító árakkal alátámasztva- 
költségbecslés és likviditási terv, valamint a megbízás tárgyát érint en szakmai tanácsadás volt. 

A tanulmányterv elkészült, ennek teljes anyagát az el terjesztéshez csatoltuk, részletes tartalmát a 
képvisel k mindannyian ismerik. 

A rendszer bevezetésének célja nem a városba látogatók vagy a helyi lakosság terheinek növelése, 
hanem a szabályozott, rendezett keretek között m köd  parkolás megteremtése. Ennek érdekében a 
parkolási díjakból befolyt bevételeket – a bekerülési költségek megtérülését követ en – az 
önkormányzat a parkolók és közterületek állapotának feljavítására, új parkoló(k) kialakítására  
fogja felhasználni. A képvisel -testület feltett szándéka, hogy e fontos célok megvalósulása mellett a 
helyi lakosság illetve az ide látogató vendégek terhei a lehet  legkisebb mértékben növekedjenek. 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 13.§ (1) 
bekezdése a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi 
önkormányzati feladatok közé sorolja (2. pont) a gépjárm vek parkolásának biztosítását. 

Az Mötv. 16/A. § az alábbiak szerint rendelkezik: „16/A. §11 A helyi közutakon, a helyi önkormányzat 
tulajdonában álló közforgalom el l el nem zárt magánutakon, valamint tereken, parkokban és egyéb 
közterületeken közúti járm vel történ  várakozási (parkolási) közszolgáltatást: 

a)a helyi önkormányzat, 
b) kizárólag e közszolgáltatási feladat ellátására alapított költségvetési szerv, 
c) 100%-os önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaság, továbbá e gazdasági társaság 100%-
os tulajdonában álló gazdasági társaság, 
d) önkormányzati társulás, vagy 
e) a közterület-felügyelet 
láthatja el külön törvényben szabályozottak szerint.” 
A tervezet szerint a feladat ellátásáról Harkány városban közvetlenül az önkormányzat gondoskodna. 
A rendszer bevezetésével együtt járó döntéseket-feladatokat az alábbiakban összegezzük: 

1.) Döntés: új parkolási rendszer kialakításáról, a csatolt tervnek megfelel  tartalommal; a 
tanulmányban és a rendelet-tervezetben foglalt kérdések teljes kör  eldöntésével.  
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2.) Döntés: Parkoltatásra vonatkozó új rendelet elfogadása – kés bbi hatályba léptetéssel, de 
ennek dátumát meg kell adni–optimális 2015. június 1. napja lenne, ezzel elegend  id  állna 
rendelkezésre a rendelet tartalmának lakosság általi megismerésére valamint a szükséges 
közbeszerzési eljárás lefolytatására. 

3.) Beszerzési eljárás keretében – az elfogadott Szabályzat szerint – ki kell választani egy 
közbeszerzési szakért t a parkoló rendszer kialakításához szükséges tárgyi eszközök 
közbeszerzési eljárásának lebonyolítására.(Ha a megbízási díj nettó 200.000,-Ft alatt marad, a 
beszerzés nem tartozik a szabályzat hatálya alá, így a szerz dés minimális id  alatt 
megköthet .) Ehhez kapcsolódó feladat: beszerzend  eszközök, parkolóórák, 
szoftverek,okostelefonok, egyebek listájának tételes összeállítása.  

4.) Közbeszerzési eljárás lefolytatása a parkolóórák beszerzésére–a beszerzés értéke várhatóan 
mindenképpen meghaladja a közbeszerzési értékhatárt - szerz déskötés – parkolóórák 
beszerelése. 

5.) Parkolóterek rendszerterv szerinti kialakítása, parkolóhelyek kimérése, felfestése, táblák 
elhelyezése. (Városgondnokság) 

6.) Parkolási ügyfélszolgálat irodájának kialakítása és felszerelése; berendezése.  Kiadandó 
parkoló bérletek megtervezése és el állítása. 

7.) Parkoltatás személyi feltételeinek megteremtése: parkoló rök létszámának és személyének 
meghatározása; munkaköri leírások módosítása; különös tekintettel az ügyfélszolgálatos 
személyének meghatározására. Parkoló rök oktatása – megismertetés az új rendszerrel, 
hatáskörök, jogok és kötelezettségek, eljárásrend tisztázása, feladatok kiadása.  

8.) Lakosság teljes kör  tájékoztatása az új rendszer bevezetésének id pontjáról és szabályairól. 

Kérem a T. Képvisel -testületet, hogy az elkészült tanulmányterv ismeretében az alábbi határozati 
javaslatot és a csatolt rendelet-tervezetet fogadják el. 

Határozati javaslat: 
Döntés új parkolási rendszer bevezetésér l Harkány Városban 

 
Harkány Város Önkormányzat Képvisel -testülete az új parkolási rendszer bevezetésér l szóló 
tanulmánytervet áttekintette, az el terjesztést megtárgyalta és úgy határoz, hogy a tanulmánytervben 
foglalt és a csatolt rendelet-tervezetben pontosított tartalom szerint 2015. június 1. napjától új fizet -
parkolási rendszert vezet be Harkány Városában. A képvisel -testület felkéri a jegyz t, illetve a 
tanulmánytervet készít  cég képvisel jét, hogy gondoskodjon a rendszer el készítéséhez és tervezett 
bevezetéséhez szükséges feladatok ellátásáról.  
 
Határid : azonnal, illetve 2015.06.01. 
Felel s:  jegyz , polgármester 
 
Harkány, 2015. március 27. 

Baksai Endre Tamás, polgármester 
         
Mellékletek:  

- tanulmányterv 
- rendelet-tervezet       









































































Harkány Város Önkormányzata Képvisel -testületének  
…/2015. (IV.08.) számú rendelete 

a fizet  parkolóhelyek m ködtetésér l  
 

Harkány Város Képvisel -testülete a közúti közlekedésr l szóló 1988. évi I. törvény 15/A § (1) 
a.) pontjában, valamint a 48. § (5) bekezdésben meghatározott jogalkotói hatáskörében, a  
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 16/A §-ában 
meghatározott feladatkörében eljárva a fizet  parkolóhelyek m ködtetésér l az alábbi rendeletet 
alkotja: 

Általános rendelkezések 
1. § 

(1) E rendeletet hatálya kiterjed a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a Harkány Város 
közigazgatási területén található helyi közutakon, az önkormányzat tulajdonában álló 
közforgalom el l el nem zárt magánutakon, valamint tereken, parkokban és egyéb 
közterületen kialakított parkoló zónára.  

(2)  E rendelet hatálya nem terjed ki a KRESZ 109/a ábrával megjelölt taxiállomások területére, 
a védett övezetekre valamint a parkoló zónába nem tartozó várakozási területekre. 

(3) A (1) bekezdésben meghatározott parkoló zóna elhelyezkedését az 1. és 1/a. számú 
mellékletek tartalmazzák. 

(4)  A rendelet hatálya kiterjed valamennyi a rendeletben megjelölt fizet  parkolót igénybe vev  
gépjárm  vezet jére, amennyiben a vezet  személye nem állapítható meg, úgy a gépjármú 
tulajdonosára, illetve üzembentartójára. 
 

Értelmez  rendelkezések 
2.§ 

E rendelet alkalmazásában: 
1. Parkoló zóna: a KRESZ 17. § (1) bekezdése e/2 pontjában meghatározott módon táblával 
jelölt olyan közterületi várakozási terület, ahol a jelz táblán vagy a jelz tábla alatt 
elhelyezett kiegészít  táblán felirat jelzi, hogy a várakozás díjfizetéshez és egyéb 
feltételekhez kötött.  
2. Jogosult magánszemély: akinek állandó lakóhelye Harkány város közigazgatási területén 
van és saját tulajdonú, vagy általa lízingelt, vagy általa üzemben tartott „A”díjosztályba 
tartozó gépjárm vel rendelkezik, melynek forgalmi engedélyébe az állandó lakhelye került 
bejegyzésre, vagy az, akit, méltányossági kérelmének helyt adva, Harkány Város 
Önkormányzatának Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális és Idegenforgalmi Bizottsága 
döntésével a jogosult magánszemélyek körébe sorol. 
3. Jogosult intézmény: Harkány város közigazgatási területén székhellyel, telephellyel, 
fiókteleppel rendelkez  jogi személynek min sül , gazdálkodási tevékenységet folytató 
egyéni vállalkozó, társas vállalkozás vagy más, jogi személynek min sül  vagy jogi 
személyiséggel nem rendelkez  egyéb szervezet, a tulajdonában lév , általa lízingelt vagy 
üzemben tartott díjfizetési körbe tartozó gépjárm vei tekintetében. 

4. Járm : a KRESZ 1. sz. függelékének II/a. pontjában meghatározott közúti szállító, vagy 
vontató eszköz. 

5. Gépjárm : a KRESZ 1. sz. függelékének II/b. pontja szerinti járm . 



6. „A” díjosztályba tartozó gépjárm :  Az 5,50 m-nél nem hosszabb és a 3500 kg összsúlyt 
meg nem haladó, három vagy ennél több kerek  gépjárm vek (többek között: 
személygépkocsik, vegyes használatú járm vek és kisteherautók), valamint a járm nek 
nem min sül  lakó- és pótkocsik. 
7.  „B” díjosztályba tartozó gépjárm : Az 5,50 m-nél hosszabb és 3500 kg összsúlyt 
meghaladó, három vagy annál több kerek  gépjárm vek, a járm nek nem min sül  lakó- 
és pótkocsik, valamint járm szerelvények. 

 
8. Üzemeltet : a parkoló zónák üzemeltet je, Harkány Város Önkormányzata (Parkolási 
Ügyfélszolgálat: 7815 Harkány, Kossuth u.2.) 
9. A gépjárm  üzemben tartója: a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi 
LXXXIV. törvény 2. § 9. pontjában meghatározott üzembentartó. 
10. Parkolóbérlet: parkoló zónában történ  várakozás engedélyezése a 2. melléklet szerinti 
éves, vagy féléves parkoló bérlet megváltása alapján.  
11. Méltányossági kérelem: a Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális és Idegenforgalmi 
Bizottsághoz (továbbiakban bizottság) benyújtott kérelem a 7. § (4) bekezdésében 
meghatározott parkoló bérlet megváltására. Kérelem benyújtására azon külföldi 
állampolgárok jogosultak, akik Harkányi állandó lakóhellyel rendelkeznek, de a saját 
tulajdonú, vagy általa lízingelt, vagy üzemben tartott gépjárm vük forgalmi engedélyébe 
nem az állandó lakóhely került bejegyzésre, valamint azok a tartósan Harkányi 
munkahellyel rendelkez  munkavállalók, akik tevékenységükkel sokat tesznek Harkány jó 
hírének növelése érdekében, vagy kiemelked  tevékenységet folytatnak a kultúra, 
turizmus, tudomány, egészségügy vagy egyéb területen. A méltányossági kérelmeket a 
bizottság minden hónapban egy alkalommal a Képvisel -testületi ülést megel  bizottsági 
ülésen bírálja el. 

A parkoló zónák üzemeltetése 
3.§  

 (1) Harkány Város közigazgatási területén a parkoló zónában a fizet parkolás feltételeinek 
a biztosítására irányuló közszolgáltatást Harkány Város Önkormányzata (továbbiakban 
üzemeltet ) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 
16/A §-a alapján és a közúti közlekedésr l szóló 1988. évi I. törvény 9/D § (2) bekezdése 
alapján látja el. 

  (2) Üzemeltet  jogosult parkolójegyek, bérletek kiadására illetve parkolási díj 
beszedésére, valamint a parkolóhelyek rendeletnek megfelel  igénybevételének 
ellen rzésére. A parkolóhelyek érvényes parkolójegy, bérlet, vagy mozgáskorlátozottak 
névre szóló parkolási igazolványa nélküli igénybevétele pótdíjfizetési kötelezettséget von 
maga után. A pótdíj kiszabására az üzemeltet  jogosult, a pótdíjak beszedésére az 
üzemeltet , ill. jogi képvisel je jogosult. 

 

Fizet parkoló zónák és parkolóhelyek használatának szabályai 
Parkoló zónák és jelölésük 

4.§  
(1) Az önkormányzat Harkány városban az alábbi zóna határokat és az azok által közrefogott 
területet jelöli ki fizet  parkoló zónává úgy, hogy a határként megjelölt ingatlanok még a parkoló 
zóna részét képezik. 



 

a.) Kossuth Lajos utca: páratlan oldalon az 5. számú ingatlantól az 57. számú ingatlanig; 
páros oldalon a 2. számú ingatlantól a 64. számú ingatlanig. 

b.) Arany János utca: A Kossuth L. u-i keresztez dést l a Kossuth u. 16. számú épület 
melletti területen. 

c.) Rózsa utca: Ady E. utcai keresztez dést l a tó fel li oldalon a 2553/6 hrsz-ú ingatlanon 
kialakított parkolóig. 

d.) Bartók Béla utca: a Bajcsy-Zsilinszky utcai keresztez dést l a páros oldalon a 4. számú 
ingatlanig, valamint a Dráva hotellel szemben a Fürd  oldalán. 

e.) Bajcsy-Zsilinszky utca: az Ady E. utcai keresztez dést l a Bartók Béla utcai 
keresztez désig mindkét oldalon, valamint a Bartók Béla utcai keresztez sét l észak felé 
a kempingig az utca keleti oldalán. 

f.) Liszt Ferenc tér és az ahhoz vezet  beköt  út déli oldala. 

g.) Kórház parkoló: 2459 hrsz-ú és 2456 hrsz-ú ingatlanok. 
h.) Kossuth Lajos utcai SPAR parkoló: 336 hrsz. 

i.) Piac, nagy SPAR parkoló 2373/13 hrsz-ú ingatlan valamint a 2365/2 hrsz-ú ingatlan 
parkoló területe (ez utóbbi esetében külön megállapodás szerint) 

 
(2) A fizet  parkoló zónát "Várokozási övezet (zóna)" jelz tábla (KRESZ 112/d ábra) és a 
fizetésre utaló kiegészít  tábla jelöli, melyen fel kell tüntetni a fizetési kötelezettség id beli 
hatályát, és amennyiben a várakozási id  korlátozott, a maximális várakozás id tartamát. A 
fizetési kötelezettség a parkolási zónában lév  utakon elhelyezett „ Várakozási övezet 
(zóna) vége” jelz tábláig (KRESZ 112/e ábra) áll fenn. 

  (3) Külön szöveges táblán, vagy a díjfizetésre rendelt berendezésen (jegykiadó automata) 
fel kell tüntetni a parkoló üzemeltet  nevét, címét, telefonszámát, a parkolási díj és pótdíj 
összegét és azt a területet, amelyre a rendelet által megállapított díjfizetés érvényes, 
továbbá a díjfizetés id szakát és a fizetés módját. 

 

Parkolási díj 
5.§  

 
(1) A három, vagy ennél több kerek  járm vel történ  parkolásért, illetve a parkoló zóna 
egyéb igénybevételéért az igénybevev  a 2. mellékletben meghatározott díjat köteles 
fizetni. A várakozási díj és a pótdíj Harkány Város Önkormányzatát illeti meg, mely díjak 
beszedése az üzemeltet  és jogi képvisel jének feladata. 

 
(2) A fizet parkoló-zónákban a parkolóhelyek igénybevételéért a díjat: 

a) parkolójegy kiadó automatával ellátott parkoló zónákban, vagy ezek egyes szektoraiban 
az automatákból váltott parkolójeggyel, a megállást követ en haladéktalanul, felhívás 
nélkül,  
b) a 2.§ 2.-3. pontjában meghatározott jogosult magánszemélyek, jogosult intézmények 
által az üzemeltet  erre kijelölt telephelyén váltható, meghatározott id tartamú 
parkolóbérlet ellentételeként készpénzzel, banki átutalással, más bankkártyához hasonló 
kártyával, vagy 



c) az üzemeltet  erre kijelölt telephelyén bárki által váltható, meghatározott id tartamú 
parkolóbérlet ellentételeként készpénzzel, bankkártyával, banki átutalással, más 
bankkártyához hasonló kártyával lehet megfizetni. 

Az a) – c) pontban felsorolt díjfizetési módozatok részletes feltételeir l a 2. melléklet 
rendelkezik. 

(3) A parkolási alapdíj összege „A” díjosztályú gépjárm  esetében 160,- Ft/óra. A parkolási 
alapdíj összege „B” díjosztályú gépjárm  várakozása esetén 360,-Ft/óra. 

(4) A fizet parkoló-zónában a megváltható várakozási jogosultság legrövidebb id tartama 
jegykiadó automatából váltott jegy esetén 15 percnek megfelel  összeg.  

(5) A fizet  parkolót igénybe vev k parkolási díjat kötelesek fizetni az alábbi id pontokban 
egységesen mindkét zónára vonatkozóan: 

Hétf l péntekig                 8.00-18.00 óráig 
Szombaton                           8.00-18.00 óráig 
Vasárnap                              8.00-18.00 óráig 
(6) Nemzeti ünnepeken és munkaszüneti napokon a fizet  parkoló zóna díjfizetés nélkül 
vehet  igénybe. 

(7) A parkoló használat ideje alatt az üzemeltet  nem biztosítja a gépjárm rzését, és nem 
felel a gépjárm ben keletkezett károk megtérítéséért, továbbá a gépjárm  
eltulajdonításáért.  
(8) A parkolási id  meghosszabbítása csak új jogosultság megvásárlásával történhet. 

(9)  Az 4.§ (1) bekezdés szerinti parkolóhelyeket más célra igénybe venni csak parkoló 
használati díj megfizetésével illetve Harkány Város Önkormányzatának a közterületek 
használatának rendjér l szóló rendelet rendelkezései alapján lehet.  

 

Igénybevev  kötelezettsége 
6.§  

(1)  Az 4.§ (1) bekezdésben és az 1. mellékletben meghatározott parkolási zónában várakozó 
gépkocsi vezet je köteles a gépkocsitól való eltávozás el tt a parkolójegyet el re megváltani, és 
a parkolójegyet vagy a bérletet, illetve a mozgáskorlátozottak névre szóló parkolási igazolványát 
a  gépjárm  els  szélvéd je  mögött  a  m szerfalon  úgy  elhelyezni,  hogy  a  rajta  lév  adatok  
bármikor, szabad szemmel is leolvashatóak legyenek. Ennek elmulasztása pótdíjfizetési 
kötelezettséget von maga után. 

(2) Az üzemeltet  parkoló ellen rének vagy közterület-felügyel nek kérésére fel kell mutatni a 
parkolóhely igénybevételére jogosító parkolójegyet, vagy bérletet, illetve a mozgáskorlátozottak 
névre szóló parkolási igazolványát. 

Mentességek, kedvezmények 
7.§  

 
(1) A parkoló zónák igénybevételére a 5. § (2) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott 
parkolóbérlet váltható.  A parkolóbérletek díját és a jogosultság igazolásának módját a 2. számú 
melléklet tartalmazza. 

(2) Az 5.§ (2) bekezdés b) pontja szerinti Harkányi parkolóbérlet adott naptári évre vásárolható, 
az 5. § (2) bekezdés c) pontja szerinti parkolóbérlet pedig fél évre, ill. az adott naptári évre.  

 



(3) A (2) bekezdésében meghatározott bérlet tartalmazza legalább a gépjárm  forgalmi 
rendszámát (a rendszám nélküli bérlet kivételével) és a jogosultság id tartamát.  
(4) A rendelet 2. § 2. pontja szerinti jogosult magánszemély gépjárm vei (saját tulajdonú vagy 
általa üzemben tartott/lízingelt) tekintetében éves Harkány parkoló bérlet vásárlására jogosult 
bruttó 4.000.- Ft összegért. 

(5) A rendelet 2. § 3. pontja szerinti jogosult intézmények gépjárm vei (saját tulajdonú vagy 
általa üzemben tartott/lízingelt) tekintetében éves Harkányi parkoló bérlet vásárlására jogosult 
bruttó 4.000.- Ft összegért.  
(6) Az 4. § (1) bekezdésben és az 1. mellékletben megjelölt parkolási zónákban parkolásra 
jogosító parkolási bérletet bárki vásárolhat fél évre bruttó 8.000.- Ft-ért, adott naptári évre bruttó 
13.000.- Ft-ért. Ezen kívül rendszám nélküli bérlet is igényelhet  fél évre bruttó 13.000.- Ft-ért, 
adott naptári évre bruttó 20.000.- Ft-ért. (A rendszám nélküli bérlet a jogosultság utólagos 
igazolására nem használható fel.) 

(7)  Az üzemeltet  a parkolóbérletek kiadásáról nyilvántartást vezet. 
(8) A parkolási bérletek cseréjének és pótlásának díja: 1400,- Ft/db. Az éves parkolóbérlet a 
tárgyévet követ  év január 31. napjáig érvényes. A féléves parkolóbérlet ………érvényes. 
(9) Amennyiben az adott évben az (4) – (6) bekezdés szerinti bérlettel már rendelkez  kérelmez  
az érvényesség id tartama alatt járm vet cserél, úgy a bérletcsere díját meg kell fizetni. 
(10) Aki a parkolóbérletet nem e rendeletben meghatározott módon használja, annak az abban 
megállapított jogosultsága megsz nik, és a nyilvántartásból törlésre kerül. 
(11) Az (4) – (6) bekezdésben meghatározott jogosult magánszemélyek, illet leg jogosult 
intézmények adataikban, valamint a gépjárm  tulajdonjogában, üzemeltetési jogában, feltüntetett 
adatokban bekövetkezett változást, továbbá a parkolóbérlet elvesztését nyolc napon belül 
kötelesek bejelenteni az üzemeltet nek. A parkolóbérlet a bejelentéssel érvényét veszti, és a 
nyilvántartásból törlésre kerül. 

(12) Akinek parkolásra jogosító bérlete van, és az erre való jogosultsága megsz nt, köteles azt a 
megsz nést l számított 8 napon belül az üzemeltet nél leadni. 

8.§  
(1) A 4. § (1) bekezdésben és az 1. mellékletben megjelölt területeken m köd  üzletek, illet leg 

intézmények ellátását biztosító járm vek munkanapokon 8-9 óra között a szállítási feladat 
ellátásának id tartamára díjmentesen vehetik igénybe a fizet  parkolóhelyeket folyamatos 
rakodás céljára.  

 (2)   A díjzóna területén díjfizetés nélkül várakozhat: 

a)   taxi üzemeltet je a be- és kiszállás idejére (id s, vagy beteg arra rászoruló, kísér  
nélküli személyek esetén a lakáshoz, vagy a lakástól történ  kísérés idejére, de 
legfeljebb 10 perc id tartamra), 
b) tehertaxi üzemeltet je a le és a felrakodás idejére, de legfeljebb 30 percre, 

c) a sürg sségi betegellátást és ügyeleti ellátást végz  orvos feladatának ellátása 
idejére, de legfeljebb 60 percig,  

d) a KRESZ 49. §-ában meghatározott fény- és hangjelzéssel jogszer en felszerelt 
gépjárm vek, 

e) a KRESZ 50. §-ában meghatározott figyelmeztet  jelzéssel felszerelt és azt 
jogszer en használó gépjárm vek, 

f)  diplomáciai mentességet élvez  személy erre utaló jelzéssel ellátott gépjárm ve, 



g) az üzemeltet  és az általa az üzemeltetéssel, vagy annak egy részével megbízott 
szervezet erre kijelölt gépjárm vei, 
h) az ellen rzést végz  T zoltóság, a Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal 
tulajdonában álló gépjárm vek, a Baranya Megyei Kormányhivatal Közlekedés 
Felügyel ségének az ellen rzést ellátó járm vei, a Rend rség ellen rzést végz  
gépjárm vei és a Siklósi Járási Hivatal, valamint a Baranya Megyei Kormányhivatal 
Harkányii szakigazgatási szervei tulajdonában lév , által lízingelt vagy üzemben 
tartott díjfizetési körbe tartozó ellen rzést végz  gépjárm vei az ellen rzés idejére 
i) az adótartozással nem rendelkez  jogosult intézmény, melynek f  tevékenysége a 
szállodai szolgáltatás, valamint az üdül tulajdonosok és vendégeik gépjárm veikkel 
díjfizetés nélkül jogosultak várakozni a jogosult intézmény székhely/telephely/ 
fiókhely szerinti parkoló zónában. A mentességet igénybe vev  köteles az 
üzemeltet nél bruttó 4.000.- Ft/parkolóhely összegért, de maximum a rendelkezésre 
álló vendégszobák számával egyez  számú parkolóhely erejéig, vendégbérlet 
vásárolni, és annak a parkoló bérletekre vonatkozó el írásokhoz hasonló 
elhelyezésér l gondoskodni, valamint felel s azért, hogy a vendégbérletet 
jogosulatlan személyek ne vegyék igénybe. 

j) a Magyar Posta tulajdonában lév , általa lízingelt vagy üzemben tartott díjfizetési 
körbe tartozó gépjárm vei a küldemények be és kiszállításának, kézbesítésének 
idejére (maximum 3 db gépjárm  erejéig). 
k.) Harkányban területi ellátási kötelezettséggel rendelkez  háziorvosok az általuk 
megjelölt rendszámú gépjárm re. 

(3) A KRESZ 14. § (13) bekezdése szerinti, a mozgásában korlátozott személy parkolási 
igazolványáról szóló 218/2003. (XII. 11.) Korm. rendeletben meghatározott 
mozgáskorlátozott igazolvánnyal rendelkez  mozgáskorlátozott vagy mozgáskorlátozottat 
szállító személy járm vével id tartam-korlátozása nélkül várakozhat, ha a 
mozgáskorlátozottak névre szóló parkolási igazolványát a szélvéd  mögött ellen rizhet  
módon elhelyezik. 

 
A díj megfizetésére, annak igazolására és a pótdíjfizetésre vonatkozó szabályok 

9.§  
(1) Az e rendeletben meghatározott parkolási jogosultságot a megváltott bérlettel vagy 
megváltott jeggyel kell igazolni. 

(2) A parkolójegy és a bérlet rajta feltüntetett helyre és id tartamra, valamint a rajta feltüntetett 
korlátozásokkal érvényes. 

(3) A parkolási díj megfizetéséért a járm  üzembentartója felel s. Ezen díjak megfizetésének 
kötelezettsége alól az üzembentartó csak a közúti közlekedésr l szóló 1988. évi I. törvény 15/D. 
§ (4) bekezdésében foglaltak fennállása esetén mentesül. 
(4) A fizet  parkoló jogosulatlan igénybevételéért 1 óra alapdíjat és a közúti közlekedésr l szóló 
1988. évi I. törvény 15/C. § (2) bekezdésében meghatározott pótdíjat köteles fizetni. 
(5) A fizet  parkoló jogosulatlan igénybevételének min sül: 

a.) a parkolóhely jegy, bérlet illetve a mozgáskorlátozottak névre szóló parkolási 
igazolványa nélküli igénybevétele, 

b.) a parkolójegy, bérlet vagy a mozgáskorlátozottak névre szóló parkolási igazolványa 
nincs a gépjárm vön belül az els  szélvéd  mögött ellen rizhet  módon elhelyezve, 

c.) A parkolásért, vagy a parkoló zónák egyéb igénybevételéért fennálló fizetési 



kötelezettség elmulasztása miatt, vagy a kifizetett várakozási id nek – 1 óránál rövidebb 
várakozási id  esetén 5 perccel, 1 óra vagy annál hosszabb várakozási id  esetén legalább 15 
perccel történ  – túllépése.  

(6)  A fizet  parkolóhelyet jogosulatlanul igénybevev  járm vön az üzemeltet  fizetési 
felszólítást hagy. A fizetési felszólításon a rendelet megsértésének tényét, helyét, id pontját, a 
gépjárm  rendszámát, gyártmányát, valamint a pótdíj fizetésének módjára vonatkozó 
tudnivalókat kell feltüntetni 

(7)  A pótdíj fizetésének elmulasztásáért a járm  forgalmi engedélybe bejegyzett üzemben tartója 
a felel s. Az üzembentartó a pótdíj megfizetésének kötelezettsége alól a közúti közlekedésr l 
szóló 1988. évi I. törvény 15/D. § (4) bekezdésében foglalt feltételek teljesülése esetén mentesül. 
(8) Aki a parkolózónában az (5) bekezdésben meghatározottak miatt pótdíj fizetésre vonatkozó 
felhívást kapott, amennyiben a pótdíjazásra okot adó esemény id pontjától számított 8 napon 
belül az igénybevételre jogosító bérletét az üzemeltet nek bemutatja, a (9) bekezdésbe foglaltak 
kivételével, törölni kell. 
(9) A (8) bekezdésben meghatározottak nem alkalmazhatóak a forgalmi rendszám nélkül kiadott 
bérletek esetében. 
(10) Ha az igénybevev  parkolójegyet azért nem tud vásárolni, mert a jegyautomata 
meghibásodott, köteles másik automatánál jegyet vásárolni. Amennyiben 150 m-en belül másik 

köd  jegyautomata nincs, úgy az igénybevev  parkolása ingyenes. 

Ellen rzés, szankciók 
10.§  

(1) A parkoló zóna szabályszer  igénybevételét (használatát), az igénybevételre (használatra) 
jogosító bérletek a mozgáskorlátozottak névre szóló parkolási igazolványának meglétét, a 
parkolásért járó díj megfizetését az üzemeltet  bármikor jogosult ellen rizni. 
(2) A mozgáskorlátozottak részére kijelölt parkolóhelyek használatának jogosultságát az 
üzemeltet , valamint Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal Közterület-felügyelete, a KRESZ 
szabályoknak megfelel  igénybevételt pedig a Rend rség, valamint a Harkányi Közterület-
felügyelet jogosult ellen rizni. 
(3) A 9. § (5) szakaszban részletezett jogosulatlan parkolás, továbbá a mozgáskorlátozott 
várakozóhelyek szabálytalan használata esetén a pótdíjazás jogkövetkezményének 
érvényesítésére az üzemeltet  jogosult. 

(4) Az erre jogosult a pótdíjfizetési felszólítást a járm  els  szélvéd jén köteles elhelyezni. A 
felszólításnak tartalmaznia kell az ellen rzés id pontját, a parkolás helyét, a gépjárm  
rendszámát, a szabálytalanság megjelölését, az alap- és a pótdíj megállapításához és 
megfizetéséhez szükséges információkat. 

(5) Az alap- és a pótdíj megfizetésére vonatkozó további szabályokat a közúti közlekedésr l 
szóló 1988. évi I. törvény. 15/C. § - 15/D. §-a tartalmazza. 

 

Eljárási szabályok 
11.§  

(1) Lakóautó, lakókocsi, utánfutó, pótkocsi parkolása esetén az elfoglalt parkolóhelyek számának 
megfelel  díjfizetési kötelezettség áll fenn. 

(2) Az adott parkolózónában lév  parkolóhelyek számát meghaladó mértékben parkolásra 
jogosító bérlet nem adható ki.  



(3) A parkolózónában az üzemeltet  a díjak pótdíjak meg nem fizetése esetén 2500,- Ft ügyviteli 
és postaköltség átalánydíj, azaz felszólítási díj, felszámítására jogosult, és a díjak (pótdíjak) 
további jogi úton történ  érvényesítése során igényelheti felmerül  költségeinek megtérítését. 

 
(4) A várakozási díjakból és pótdíjakból ered  bevételeket és azok felhasználását az 
önkormányzat nyilvántartja. A nyilvántartást az önkormányzat honlapján haladéktalanul közzé 
teszi a közúti közlekedésr l szóló 1988. évi I. tv 15/E §-a alapján. 

 
Korlátozott forgalmú várakozási övezetre vonatkozó szabályok 

12.§ 
 

(1) A Zsigmondy sétány területét Harkány Város Önkormányzata korlátozott forgalmú 
várakozási övezetnek min síti. 
(2)  A  korlátozott  forgalmú  várakozási  övezetbe  behajtani  csak  a  jegyz  által  kiadott  behajtási  
engedély alapján, illetve áruszállítási célból e rendeletben meghatározott feltételek teljesítésével, 
a megszabott id keretek között lehet. 
(3) Engedély nélkül is behajthat 
- a megkülönböztet  jelzéssel ellátott gépjárm  (ment , sürg sségi betegellátást végz  orvos, 
rend rség, t zoltóság); 
- m szaki elhárítást igényl  esemény esetén az elhárításban részt vev  közszolgáltatók és 
hatóságok; 
- az útkarbantartó és parkgondozó járm ; 
- a várossal szerz déssel rendelkez  szemétszállító járm ; 
- a polgármester és a jegyz ; 
- a mozgáskorlátozottságot igazoló engedéllyel rendelkez  mozgáskorlátozottak, illetve az ket 
szállítók gépjárm vei, amennyiben az engedélyes érdekében használják. 
(4) Behajtási engedélyt Harkány Város Jegyz jénél írásban igényelhetik a Zsigmondy sétányról 
bejárattal rendelkez  vállalkozók. Üzlethelyiségenként egy engedély igényelhet , amely egy órás 
várakozásra jogosít.  
(5) A behajtási engedélyeket egy évre, sorszámozott formanyomtatványokon adja ki Harkány 
város jegyz je, éves díjuk 3000,- Ft/db. 
A behajtási engedélyeket és a mozgáskorlátozottak parkolási engedélyét a járm ben, a szélvéd  
mögött kívülr l jól látható módon úgy kell elhelyezni, hogy annak érvényességér l az ellen rzést 
végz  személy megbizonyosodhasson. 
(6) Áruszállítás céljából közúti gépjárm vel munkanapokon lehet behajtani a sétány területére. 
Ezen id szakon kívül az árufeltöltés közúti forgalomban részt nem vev , zaj-és légszennyezést 
nem okozó szállítóeszközzel (elektromos targonca, gumikerekes kézikocsi) lehetséges. 
(7) A jegyz  egyedi engedélyt ad ki a városi nagyrendezvények idejére, a rendezvény területre 
való behajtásra. 
(8) A Harkány Város Önkormányzat Városgondnoksága az érintett nevével és beosztásával, a 
gépjárm  rendszámával megjelölve, írásban kérelmezheti Harkányi Közös Önkormányzati 
Hivatal vagy az Önkormányzat által foglalkoztatott személyek részére a behajtási engedély 
kiadását. 
(9) A Harkányban területi ellátási kötelezettséggel rendelkez  háziorvosok Harkány Város 
Jegyz jénél a Zsigmondy sétányra térítésmentes behajtási engedélyt igényelhetnek.  

 
 

Záró rendelkezések 
13.§ 

 
(1)  Ez a rendelet 2015. június 1. napján lép hatályba. 



(2) Jelen rendelet hatályba lépésével egyidej leg hatályát veszti Harkány Város Képvisel -
testületének a parkolás szabályairól és a parkolási díjak meghatározásáról szóló 6/2001. (IV.23.) 
számú önkormányzati rendelet.  E rendelet hatályba lépése el tt kiadott parkolóbérletek az 
eredeti érvényességi id vel érvényesek maradnak. 
(3) A rendelet kihirdetésér l a jegyz  gondoskodik.

         
Harkány, 2015. …………………. 

 
 

 Baksai Endre Tamás     Dr. Markovics Boglárka 
 polgármester       jegyz  

 
Kihirdetve:  

Harkány, 2015. április 8. 
 

        Dr. Markovics Boglárka 
         jegyz  
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1. oldal el terjesztés 

 

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE 
BEMUTATVA: 

 
 

 
POLGÁRMESTER LÁTTA: 

 

 

 

 

Tárgy: Településfejlesztési Koncepció és 
Integrált Településfejlesztési Stratégia 
készít jének kiválasztása 

Melléklet: 



El terjesztés: Harkány Város Önkormányzat Képvisel -testületének soron következ  képvisel -
testületi ülésére. 

El terjesztés címe: Harkány, településfejlesztési koncepció és integrált településfejlesztési stratégia 
készít jének kiválasztása 

El terjesztést készítette: Albrecht Ferenc, m szaki osztályvezet  

El terjeszt :  Albrecht Ferenc, m szaki osztályvezet  

Tisztelt Képvisel -testület! 

A Képvisel -testület 22/2015 (II.03.) sz. Önkormányzati határozatának megfelel en meghívásos 
ajánlatkéréssel élt az önkormányzatunk harkányi településfejlesztési koncepció és integrált 
településfejlesztési stratégia készít jének kiválasztása érdekében. 
A borítékbontásra 2015.03.27.-én 10.05-kor került sor, 3 db árajánlat érkezett a megadott határid ig.: 

-BFH Európa Kft. Szombathely, Semmelweis Ignác utca 4-6. 1/106.: 4.000.000,-Ft + ÁFA 
- HHP Contact Tanácsadó Kft. Gy r, Gesztenyefa utca 4.: 6.600.000,-Ft + ÁFA 
- Nyugat-Pannon Terület- és Gazdaságfejlesztési Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 
Szombathely, Horváth Boldizsár krt. 9.: 7.000.000,-Ft + ÁFA 

Az ajánlatokat a Bírálóbizottság értékelte, és érvényesnek találta.  
Tekintettel arra, hogy azonos szolgáltatás beszerzésér l van szó, a Bírálóbizottság a kiírásnak 
megfelel en javasolja a legkedvez bb árajánlat elfogadását. 
  
 
A fentiekre tekintettel az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Képvisel -testület elé: 
 

Határozati javaslat 

a Harkány településfejlesztési koncepció és integrált településfejlesztési stratégia készít jének 
kiválasztása ügyében: 

Harkány Város Önkormányzat képvisel -testülete Harkány, településfejlesztési koncepció és integrált 
településfejlesztési stratégia készít jének kiválasztása ügyét megtárgyalta és az alábbiak szerint 
határoz. 

1. Harkány Város Önkormányzatának Képvisel -testülete a Harkány településfejlesztési 
koncepció és integrált településfejlesztési stratégia készít jének kiválasztása tekintetében az 
ajánlatok közül a BFH Európa Kft. (Szombathely, Semmelweis Ignác utca 4-6. 1/106.) 
ajánlatát fogadja el, 4.000.000,-Ft + ÁFA beszerzési áron 

2. Egyúttal felhatalmazza a Polgármestert, hogy a vállalkozói szerz dést aláírja. 
 
Határid : azonnal 

Felel s: m szaki osztályvezet  

Tisztelettel: 

Albrecht Ferenc 
szaki osztályvezet  



 
E L  T E R J E S Z T É S 

 
HARKÁNY VÁROS KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 

2015. április 2-i  ÜLÉSÉRE 
 

3.) Napirendi pont 
 

 
EL TERJESZT : 
 

 
Dr. Lázár-Bognár Bernadett 

aljegyz  
 
AZ EL TERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: 
 

 
Dr. Lázár-Bognár Bernadett 

aljegyz  
VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: 

- Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális 
és Idegenforgalmi Bizottság 

- Jogi és Szociális Bizottság 
- Egyéb szervezet 

 
 
- 

MEGTÁRGYALTA: - 
 

 
AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT 
HATÁROZAT/HATÁLYOS RENDELET: 
 

 
 
- 

 
SZÜKSÉGES DÖNTÉS: 
HATÁROZAT/RENDELET  
 

 
Határozat 

 
SZÜKSÉGES TÖBBSÉG: 
 

 
Egyszer  többség 

 
TERJEDELEM: 
 
MELLÉKLET: 

 
1. oldal el terjesztés 

 

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE 
BEMUTATVA: 

 
 

 
POLGÁRMESTER LÁTTA: 

 

 
 
 
 



EL TERJESZTÉS 
 
Harkány Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. április 2. napján tartandó 
rendkívüli ülésére 
Tárgy: A Német Nemzetiségi Önkormányzat busz pályázatának megtárgyalása 
El terjeszt : Dr. Lázár-Bognár Bernadett aljegyz  
El terjesztést készítette: Dr. Lázár-Bognár Bernadett aljegyz , Pinté-Varga Nikoletta 
pályázati referens 
 
 
Tisztelt Képvisel -testület! 
 
A Harkányi Német Nemzetiségi Önkormányzat megkereste Harkány Város Önkormányzatát, 
miszerint a Német Szövetségi Köztársaság a Szövetségi Belügyminisztériumon keresztül az 
idei évben is támogatja az „Étel kereken” elnevezés  projektet. 
A pályázat autóbusz beszerzését támogatja, mely els sorban az id sek étkeztetésére, 
szállítására szolgálhat.  
A német nyelv  pályázatot  a Német Nemzetiségi Önkormányzatok nyújthatják be 2015. 
április 11-ig a Magyarországi Német Országos Önkormányzat illetékes regionális irodáinak. 
 
A projekt összköltsége max: 25.000 Euro (1 Euro= 310 Ft, 7.750.000 Ft) lehet. Az öner  amit 
Harkány Város Önkormányzatának kellene vállalni 25%, vagyis 6.250 Euro (1.937.500 Ft).  
Az MNOÖ tájékoztatása szerint a busz fenntartási kötelezettsége 10 év, a támogatás 
megítélését l számított 10 évig ellen rizhetik a busz használatát. 
 
A pályázat pozitív elbírálása esetén a Harkányi Német Nemzetiségi Önkormányzat tulajdonába 
kerülne a kisbusz, amelyet egy megállapodás keretében adna át használatra Harkány Város 
Önkormányzatának  
 
Kérem, a Tisztelt képvisel -testületet az alábbi határozati javaslatot megtárgyalni szíveskedjen. 

Határozati javaslat:  
 
Harkány Város Önkormányzatának Képvisel -testülete támogatja a Német Szövetségi 

Köztársaság a Szövetségi Belügyminisztériumon keresztül kiírt „Étel kereken (Essen auf 

Rädern)” elnevezés  pályázat Harkányi Német Nemzetiségi Önkormányzat általi benyújtását. 

A képvisel -testület nyilatkozatban vállalja a pályázatban meghatározott 25 % öner  

biztosítását, mely összeg maximum 1.937.500 Ft. 

A képvisel -testület a pályázati dokumentáció mellékleteként megállapodást köt a Harkányi 

Német Nemzetiségi Önkormányzattal az autóbusz használatára vonatkozóan. 

 
Határid : 2015.04.11. 
Felel s: Baksai Endre Tamás polgármester                                                                           
                                                                                     



         
 


